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Til medlemmer i Blindleia Cykleklubb Lillesand, 07.02.2022 
 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Blindleia 
Cykleklubb 
Styret viser til innkalling til årsmøte av 07.01.2021 
Årsmøtet avholdes den 15.02.2021 kl 18:00 på eTeateret, Børge Trulssønsgate 9, 4790 Lillesand. 
 
Under følger saklisten for årsmøtet: 
 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
 Se vedlegg 1 
Sak 5: Velge dirigent  ->Annar Gaustad 
Sak 6: Velge referent  -> Rene Røyneland 
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning 
 Se vedlegg 2 
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
 Se vedlegg 3 og vedlegg 4 
Sak 10: Behandle forslag og saker 

10.1 Forpliktelser for å motta rittstøtte, Se vedlegg 5 
10.2 kriterier for Lillesand sparebank sin vandrepokal , se vedlegg 6 
10.3 Rekruttering, se vedlegg 7 
10.4 Klubbens visjon, se vedlegg 8 
10.5 godtgjøring av styremedlemmer, se vedlegg 9 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
 Se vedlegg 10 
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 Se vedlegg 11 
Sak 14: Foreta følgende valg: 
 Se Vedlegg 12 

14.1  Styre: 
 Leder 
 Styremedlemmer 
 Varamedlemmer 
14.2 Kontrollutvalg 
 Medlemmer 
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 Varamedlemmer 
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
14.4 Valgkomite 
 Leder 
 Medlemmer 
 Varamedlem 

 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 

● Styrets forslag til forretningsorden, Vedlegg 1 
● Idrettslagets årsberetning, Vedlegg 2 
● Regnskap med kontrollkomiteens beretning, Vedlegg 3 og 4 
● Innsendte saker, vedlegg 5 - 9 
● Styrets forslag til budsjett, Vedlegg 10 
● Styrets forslag til organisasjonsplan, Vedlegg 11 
● Valgkomiteens innstilling, Vedlegg 12 

 
Med vennlig hilsen 
styret i Blindleia Cykleklubb 
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Vedlegg 1 

Forretningsorden i Blindleia CK - Årsmøtet 2021 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten (§15 i vedtektene). 
2. Protokollen føres av den valgte referent. 
3. Når ordet forlanges skal dette skje ved henvendelse til dirigent. Ønsker medlemmer å delta i 

debatten, rekkes hånden i været slik at dirigent/sekretariat kan oppdatere talelisten. 
4. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden. Med unntak av selve 

saksfremleggelsen, begrensens taletiden til 4 minutter første gang og 2 minutter andre gang. 
Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har 1 (ett) min. taletid. 

5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov. 
6. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer 

for og imot. 
7. Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall som angitt i §17 avsnitt 1 i vedtektene, dersom ikke 

vedtektene krever 2/3 flertall (§23 avsnitt 2 - Lovendring). 
8. Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 3 måter: 

a. Håndsopprekning. For - mot - avholdne (eventuelt bare: mot). 
b. Skriftlig (hvis vedtekter eller et medlem krever det). Blanke stemmesedler teller ikke, og 

stemmene regnes som ikke avgitt (§17 avsnitt 1). 
c. Stilltiende bifall. (Vedtakets forslag refereres - det spørres om noen er imot - det bankes). 

9. Forslag som ikke har forbindelse med de saker som er oppført på sakslisten, kan ikke behandles. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller 
saken er tatt opp til avstemming. 

10. Begrepet «TIL FORRETNINGSORDEN» er for å tilkjennegi at man er uenig i dirigentens måte å 
lede møtet eller voteringen på. 



 

  
 

 
Årsberetning Blindleia Cykleklubb 
Årsmøtet 2021, Vedlegg 2 

Styrets sammensetning 

Leder: Renee Christin Røyneland 
Nestleder: Ronald Sund 
Kasserer: Hans Thomas Nyberg 
Øvrige Styremedlemmer: 

 Steinar Sandberg 
 Anette Myrvang Heggemsli 
 John Gunnar Skripeland 

Varamedlemmer: 
● Kåre-Ivar Ohrvik 
● Heidi Lundemoen 

Kontroll-komite:  
● Bjørn Ole Kolshus 
● Geir Håkon Opheim 

Varamedlem til kontroll-komité: 
● Geir Egil Grimstvedt 

 
Valgkomite: 

● Geir Jenssen 
● Morten Berg 
● Geir Heggemsli 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter i perioden. I tillegg er det brukt en intern gruppe på Facebook og 
messenger meldinger for behandling av saker mellom styremøtene. 

Sponsorer 

Det ble fremforhandlet nye sponsoravtaler på starten av året, og de nye sponsorer for de 3 
neste årene er:  
Hovedsponsor Lillesands-Sparebank,  
Kiwi Ole-Olsen, Kristiansand Bådsenter, Arendal Bådsenter og Etappe Bikes.  



 

  
 

Trimtex ble igjen valgt som kleslevrandør. 
Styret oppfordrer klubbens medlemmer til å tagge våre sponsorer når man legger ut bilder 
på digitale plattformer som instragram mm. 
 
 

Nye drakter 
Som resultat av nye sponsorer, ble det på ekstraordinært årsmøte vinteren 2020 vedtatt nye 
klubbdrakter.  
Utlevering  av nye drakter gikk ikke som planlagt pga Covid.  Styret påtok seg oppgaven 
med utkjøring av nye drakter til medlemmene. De gamle draktene ble tatt i retur, og er 
overlevert Trimtex som tar ansvar for videresending til Cuba når det åpnes for det. 

Kick-Off 

Kick-off ble som vanlig planlagt til før sesongstart. Men på grunn av koronaen, ble 
arrangementet avlyst. 
 

23 juni Girls Night only 

Damenes aften på Etappe Bikes utgikk pga covid. 

Spinning 

Styret har også dette året arrangert spinning.Vi fortsatte avtalen med Sky Fitness. På grunn 
av koronaen ble spinningen avsluttet tidlig i mars. I slutten av oktober startet vi opp igjen 
med spinning på onsdager fra 1930-2100. Dette holdt på frem til det kom innskjerpede 
koronarestriksjoner i desember. Da ble det gitt tilbud om fellestrening på Zwift. 
 

Utetreninger 
Det har vært bakkeintervaller i Sangereidbakken hver mandag. Dette har vært et godt 
besøkt tilbud, og har vært uavhengig av sykkeltype.  
 
Fellestrening på landevei har vært torsdager og søndager. Styret har oppfordret alle 
klubbens medlemmer som ønsker å ut på tur om å legge ut slik at det kan bli fellesturer. Ut 
fra hva vi har sett på facebook, så har det vært gjennomført flere fellesturer blant klubbens 
medlemmer denne sesongen. 
 

Barnesykkelritt ifbm Lillesands Da`ene 

I forbindelse med at LIllesand sparebank nå er vår nye hovedsponsor, ble det arrangert 
barnesykkelritt under Lillesands Da`ene for første gang. Rittet ble arrangert i godt samrabeid 
mellom BCK og Lillesand sparebank. Det ble et populært og godt besøkt barneritt. Vi hadde 
3 startende puljer som syklet ei runde i gågata med bakkespurt opp til målområdet som var 
parkeringsplassen utenfor Lillesand sparebank. Det var t-skjorter til alle deltakere, medaljer 
og is når de kom i mål. 



 

  
 

Klubbmesterskap 

KM Tempo ble arrangert 14.09.21 i den tradisjonelle løypa på Heldal/Kaldvell,  På grunn av 
den usikre situasjonen rundt corona og antall deltakere på idrettsarrangement, hadde styret 
vedtatt å kun åpne opp for klubbens medlemmer til årets KM. 4 damer og 13 menn stilte til 
start denne dagen. Gratulerer til vinnerne på tempoløpet: Anette Sandberg og Runar 
Skuggevik! Anette satte også ny klubbrekord for kvinner i KM-løypa. Gratulerer! 
 
KM Terreng, 16.09.21; Årets versjon bød igjen på en ny løype og den var av det krevende 
slaget. Her skulle man virkelig få hvem som var best i klubben ute i terrenget. For å mestre 
denne løypa må man kunne beherske både teknikk og utholdenhet. 
  
Mennene kjørte 3 runder i løypa, mens kvinnene kjørte en litt kortere versjon. 
  
Realfsen slekta gjorde rent bord i år. Halfdan tok hjem seieren for 4. gang hos mennene, og 
pokalen for terrengmesterskapet bytter bare eier hjemme i stua på Ydderstad. Søster Sigrun 
var best blant damene, som hun også var for 2 år siden. 
  
14 deltakere stilte opp i år, fordelt på 4 kvinner og 10 menn. 
  
Vi har også fått et nytt navn i løypa, «Pelle-steinen», etter Pelle som klarte og punktere 2 
ganger på den samme steinen   
 
I KM Fellesstart ble arrangert 18.09.2021 kl 14:00. Det var i år 18 deltakere, fordelt på 2 
kvinner og 16 menn. Det ble også i år kjørt 2 puljer. Rekordpulja på 8 runder og en kort pulje 
på 4 runder rundt Homborsund. Været var så som så. Typisk når det nesten ikke har regnet i 
hele år, så kommer det akkurat på KM Fellestart   Takk til de fremmøtte vaktene og til 
Lillesand-Sparebank for utlån av master-bil. 
  
Vinnere av årets KM Felles ble Anette Sandberg og Runar Skuggevik. Gratulerer til begge 
to! 
 
I KM Allround ble det totalt 33 deltakere. 29 menn og 4 kvinner. Dette er en liten nedgang fra 
i fjor. Årets vinnere ble Anette Sylta Sandberg i kvinneklassen og Runar Skuggevik i klassen 
for menn. Gratulerer til årets klubbmestere. 
 
Det ble også i år brukt eksterne vakter ved KM. Styret brukte vakter som har gjennomgått 
løypevaktkurset som ble gjennomført ved Tour de Fjords i 2018. Dette var siste året de 
hadde gyldige vaktprøver. 

Laktatmåling 

Det ble ikke utført laktatmålinger i 2021 pga virsusituasjonen. Det er betalt inn for tester av 
noen, og disse vil bli avholdt når situasjonen tilsier det. 



 

  
 

Bankett 

6 november ble banketten avholdt på Hotel Norge. Heder og ære til flinke BCK`ere. En 
vellykket fest med aperitiff, tapas, god drikke og quiz. 36 var påmeldt til festen.   

Medlemstall 

Medlemstall pr. 31.12.2021 
Pr 31.12.2021har vi: 

● 93 medlemmer derav: 
○ 73 Menn  
○ 20 Kvinner  

 

Aktivitet på ritt i 2020 

Color Line Tour 

12 deltok med god innsats oppover den vakre dalen til Hovden.  Av de som deltok hadde 
den største gruppen som mål og komme inn på 5.45. Et godt samarbeid med ACC, med 
mye motvind nesten helt frem kom gruppen inn på 5.50. Et kjempebra resultat. 

Neste store gruppe skulle inn på 6.59 og igjen med et godt samarbeid med ACC. Dette 
målet ble også nådd. 

De fleste kjente vel på slitet og kramper underveis i løpet. Enkelte var nok litt i kjelleren når 
de kom over målstreken men alle kom over målstreken uten store skader og velt.  May Britt 
var i støtteapparatet og hadde ordnet med innkjøp og sørget for fulle kjøleskap på hyttene. 
Gøy sosialt samvær med ACC på kvelden.  Et samarbeid som kanskje blir en tradisjon for 
kommende turer opp dalen. 

 

Andre ritt: 

Det er også registrert BCK medlemmer som har deltatt på Kvartetten, Birkenesrunden, 
ÅiHeiane, Sykkelkarusellen, Fjorden rundt (med afterbike hos Runar Skuggevik) og 
Nordsjørittet for å nevne noen. 

 
Det må også i år nevnes innsatsen til de mange medlemmene i Blindleia Cykleklubb som i år 
har vært med å bidra iTeam Rynkeby Agder. En stor sportslig prestasjon og ikke minst en 
stor medmenneskelig prestasjon! 
 
 
 
 



 

Årsregnskap 2021 
 

 

  
 

 

 INNTEKTER 2021 BUDSJETT 2021 

 Kontingent (KlubbAdmin) 44 018,68 45 000 

 Lillesands sparebank 100 000,00 100 000 

 Sponsor 20 000,00 15 000 

 Klubbtøy, salg 95 921,78 100 000 

 Andre Inntekter * 28 258,10 35 000 

 Sum Inntekter 288 198,56 285 000 

 

 UTGIFTER 2021 BUDSJETT 2021  

 Klubbtøy, kjøp 235 465,93 209 000 

 Kontingent NCF 7 000,00 7 000 

 Kostnader Sykkelritt 10 160 30 000 

 Kostnader Årsmøte 0 3 000 

 Kostnader Medlemsaktiviteter ** 44 533,60 33 000 

 Kostnader Klubbmesterskap 5 060 12 000 

 Kostnader Diverse *** 17 676 10 000 

 Finanskostnader 93 300 

  

 Sum Utgifter 319 988,53 285 000 

 
 
 
 
* Andre inntekter: Tippemidler: 7186, NIF OL: 7783, Momskompensasjon: 5603 
**Kostnader Medlemsaktiviteter: Bankett: 25940,1,Hovden: 9261,1 
***Diverse kostnader: Godtgjørelse til tidligere styremedlemmer 6020: Styrearbeidet: 10881 
 



 

Årsregnskap 2021 
 

 

  
 

 
 

Inntekter 2021  288 198,56 

Utgifter 2021  319 988,53 

Årets underskudd 31 789,97 

    

Eiendeler: 2021 2020 

Innskudd Lillesand Sparebank 79 514,80 5 021,00 

Innskudd Sparebanken Sør - BCK 187 205,33 293 489,10 

Innskudd Sparebanken Sør - Idrettsskolen 22 763,59 22 763,59 

Sum Egenkapital 289 483,72 321 273,69 

 
 





Vedlegg 5 

 

Kriterier for å motta støtte 

Blindleia CK har i mange år hatt fokus på å oppfordre medlemmer til deltakelse på lokale ritt. I den 

forbindelse fikk medlemmer dekket inntil 4 lokale ritt mot fremvisning av faktura. Vi vil oppfordre 

videre styre til å fortsette med denne sponsingen, og har lagt dette inn i budsjettet for neste år. 

Likevel så ønsker vi å spille inn til nytt styre at det bør foreligge noen forpliktelser for å motta en slik 

støtte. En ting er å delta på lokale ritt i andre klubbers regi, men vi ønsker også deltakelse på vårt 

eget KM, samt at vi trenger hjelp til støttefunksjoner rundt våre egne ritt.  

Styrets forslag til vedtak: Rittstøtte utbetales i etterkant av gjennomført KM. For å motta rittstøtte 

må medlemmet enten har deltatt som syklist i BCK sitt KM, eller ha deltatt som vakt på ett av våre 

egne arrangement  (KM eller barnesykkelrittet.) 

 



Forslag til vedtak 

Vedlegg 6 

Lillesand Sparebank og BCK`s frivillighetspris. 

Frivillighetsprisen deles ut til en person som gjennom handling, på uselvisk vis har bidratt 

for klubben ut over hva som normalt kan forventes.   

Utmerkelsen. 
Mottaker av prisen får i tillegg til vandrepokalen et gavekort pålydende inneværende års klubblisens 

samt gavekort pålydende 500 kr. Pr. 24.01.2022. 

Utdeling; 
Prisen deles ut på klubbens årsmøte 

Varighet. 
Frivillighetsprisen er en vandrepokal som mottaker beholder i 1 år fra utdeling og får sitt navn tilføyet 

som en av klubbens mange støttespillere. Prisen kan deles ut årlig dersom tildeleskomiteen mener 

det er kommet inn forslag med tilhørende begrunnelse på mottaker, som komiteen kan stille seg bak.  

Nominasjonsprosessen. 
Kandidaten skal ha blitt nominert gjennom E-post til klubbens mailadresse senest 31. Desember 

post@bck.no 

Nominasjonen skal inneholde begrunnelse for nominasjonen 

 

Kriterier for å bli nominert. 
• Tatt gode initiativ til felles treninger eller samlingsarenaer 

• Vist stor sportsånd på en forbilledlig måte 

• Representert klubben og vår samarbeidspartner Lillesand Sparebank på en fremragende 

måte, som bygger tillitt ute blant den generelle befolkningen. 

• Bidratt på dugnader, ritt eller samlinger på en måte som utmerker seg særlig positivt 

• Bidratt med tid eller kunnskap til klubbens beste på en slik måte at dette bør hedres og 

anerkjennes på en skikkelig måte. 

 

Komiteen. 
Komiteen består av; 

3 Styrerepresentanter som velges av styret 

1 BCK medlem som utpekes av styret for 2022, for det videre velges medlemmenes representant på 

årsmøtet. 

1 Representant fra Lillesand Sparebank 

 



Forslag til vedtak 

-Styret legger til grunn at disse betingelser gjøres gjeldene og at prisen deles ut første gang ved 

årsmøtet 2023. 



Forslag til vedtak 

Vedlegg 7 

Rekruttering 
Inneværende styre har ved flere anledninger diskutert rekruteringen i klubben og funnet denne noe 

bekymringsverdig, uten at vi ser det som dramatisk. Styret har sett på flere muligheter uten å ha 

kommet til en god konklusjon på hva som bør gjøres. Årsmøtet utfordres derfor til å komme med 

innspill på hva som kan gjøres for å tiltrekke seg flere medlemmer i tiden som kommer.  

 

Forslag til vedtak [1] 

Årsmøtet oppretter en rekrutteringskomité som ser på saken og kommer med forslag til tiltak som 

kan iverksettes av nytt styre. Årsmøtet oppfordrer alle medlemmer til å sende inn forslag og ideer på 

mail post@bck.no 

 Rekrutteringskomitéen har sin innstilling klar til påske. 

 

Forslag til vedtak [2] 

Årsmøtet overlater rekrutteringsutfordringen til nytt styre med henstilling om å diskutere saken 

videre og gjøre de tiltak de mener er nødvendig.   



Om oss 

Blindleia Cykleklubb (BCK) er en breddeklubb for syklister i alle aldre. Klubben har i dag 
rundt 100 medlemmer og består av både terreng- og landeveissyklister. Vi ønsker å være en 
klubb der alle føler seg velkommen, uansett nivå. Vi har plass til flere og vil gjøre alt for at du 
skal trives. Vi legger vekt på samhold og miljø, i tillegg til å være en inspirasjon for sportslig 
utvikling og til å ha det gøy på sykkelen.  

I tillegg til eventuell utesykling, organiseres det på vinterstid, både spinning, styrketrening og 
andre former for trening blant medlemmene. I sommersesongen er det felles trening enten 
på landveissykkel eller på terrengsykkel. Klubben kan vise til aktiv deltagelse i mosjonsritt og 
turritt, og arrangerer selv ulike ritt.   

Visjon og verdier 

BCK har som mål å tilby et treningsopplegg med en tydelig sosial profil for syklister på alle 
nivå, fra de som nettopp har kjøpt seg en sykkel til de som er aktive og deltar i sykkelritt. 

• Treningsopplegg og aktiviteter skal ha en sosial profil. 

• Et samlingspunkt for alle for å utvikle samholdet og et godt og inkluderende 

miljø. 

• Det skal alltid være god tone og stemning på trening. 

• Vi følger alltid trafikkreglene og tar hensyn til alle medtrafikanter. 

• Vi er gode forbilder for våre medsyklister. 

• Vi sykler aldri mer enn to i bredden. 

• Vi tar hensyn til miljøet og kaster ikke søppel i naturen. 
 

Du melder deg inn i klubben på innmeldingssiden. 

Klubbens Adresse:   

Kontonummer:  



Vedlegg 9: 
 
Godtgjøring av styremedlemmer  
 
I forbindelse med avvikling av årsmøte i Blindleia Cykleklubb (BCK) 2020, sak 10.4, 
ble det vedtatt å sette ned en komite som fikk til oppgave å foreslå godgjøring til 
medlemmer av styret.  
Komiteen har bestått av flg;   
Geir Heggemsli,   Morten Berg,  Geir Opheim,  Heidi Lundemoen,  Margit Realfsen, 
Annar Gaustad og Geir Jenssen (leder). 
  
Komiteen avviklet møte om saken torsdag 2. desember, på teams. 
  
Etter en god drøfting kom komiteen fram til en samlet innstilling som bes fremmet for 
årsmøte i BCK 2021; 
  

• Styrets leder gis en årlig godtgjøring på kr 5 000,- pr år 
• Øvrige medlemmer av styret gis en godtgjøring på kr 2 000,- pr år 

  
  
Mvh 
Geir Jenssen 
 



 

Budsjett 2022 
 

 
 

   
 

 

INNTEKTER  

Kontingent 45 000 

Lillesands Sparebank 100 000 

Sponsor 20 000 

Klubbtøy, salg 0 

Andre Inntekter 20 000 

Sum Inntekter 185 000 

 

UTGIFTER    

Klubbtøy, kjøp 0 

Kontingent NCF 7 000 

Kostnader Sykkelritt, rittstøtte 20 000 

Kostnader Årsmøte 4 000 

Kostnader Medlemsaktiviteter 33 000 

Kostnader bankett 25 000 

Kostnader Klubbmesterskap 7 000 

Spinning 18 000 

Lagerkostnader 5 000 

Godgjørelse til styre 21 000 

Styrearbeid 10 000 

Vaktkurs / innleie vakt 10 000 

KM løype 10 000 

Materiell til dugnader, sykkelstativ 15 000 



 

Budsjett 2022 
 

 
 

   
 

Sum Utgifter 185 000 
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Vedlegg 11 

Organisasjonsplan 
1. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet 

2. Valgkomité og Kontrollkomité er underlagt og valgt av årsmøtet, og rapporterer til årsmøtet 

3. Hovedstyret er underlagt og valgt av årsmøtet, og rapporterer til årsmøtet 

4. Underkomiteer 

a. Sosial arrangementskomite. Ledes av et styremedlem og er ansvarlig for klubbens sosiale 

arrangementer. Komiteens medlemmer kommer fra klubbens medlemmer. Komiteen 

rapporterer til hovedstyret. 

b. Sportslig arrangementskomite. Ledes av et styremedlem og er ansvarlig for klubbens 

sportslige arrangementer. Komiteens medlemmer kommer fra klubbens medlemmer. 

Komiteen rapporterer til hovedstyret. 

c. Profileringskomite.Ledes av et styremedlem og er ansvarlig for klubbens informasjonsflyt. 

Komiteens medlemmer kommer fra klubbens medlemmer. Komiteen rapporterer til 

hovedstyret. 

d. Rekrutteringskomite; sammensetning følger av sak på årsmøtet 2021. Gruppen får i 

oppgave å lage plan for hvordan klubben kan jobbe med rekruttering av nye medlemmer. 



 

Valgkomite BCK        14.01.22 

 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 

Funksjon  Navn    Periode  Merknad 

• Leder  Geir Egil Grimstvedt  2 år   Innstilt av valgkomite 

• Nestleder  Jon Gunnar Skripeland  1 år   Ikke på valg 

• Styremedlem  Steinar Sandberg  1 år    Gjenvalgt 

• Styremedlem  Anette Heggemsli  1 år   Ikke på valg 

• Styremedlem  Heidi Lundemoen  1 år   Ikke på valg 

• Styremedlem  Trude Murberg   2 år   innstilt av valgkomite 

• Varamedlem  Arnfinn Schjølberg  2 år   Innstilt av valgkomite  

• Varamedlem      Gro Berit Haatveit  2 år   Innstilt av valgkomite    

      

   

 

Følgende går ut av styret: 

• Leder  Renee Røyneland 

• Styremedlem Ronald Sund 

• Styremedlem Hans Thomas Nyberg 

• Varamedlem Kåre Ivar Ohrvik 

 

 

 

 

For Valgkomiteen 

Geir B Jenssen 

Morten Berg 

Geir Heggemsli 

 

 


